
Wrocław, 30 kwietnia 2021 r. 

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14 
we Wrocławiu 

ul. Częstochowska 42 
54 - 031Wrocław 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w niżej 
wymienionym postępowaniu 

Dot. Wybór dostawców wyposażenia na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 14 we 
Wrocławiu 

W dniu 29 kwietnia 2021 r. od Wykonawców zainteresowanych udziałem w wyżej wymienionym 
postępowaniu, wpłynęły pytania o następującej treści: 

1. Część 2 - Zabawki i pomoce dydaktyczne 

Poz. 38: Przedmiot zamówienia w tych wymiarach jest niedostępny. Proszę o wskazanie 
zamiennika. 

Poz. 39: Wskazany w op1s1e przedmiotu zamówienia parking z myjnią dystrybutorem jest 
niedostępny. Proszę o wskazanie zamiennika. 

Poz. 244 Przedmiot zamówienia w tych wymiarach jest niedostępny. Na rynku dostępne są 
mniejsze warsztaty majsterkowicza. Proszę o wskazanie zamiennika. 

Poz. 269 Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie zestawu Smart 230 "WIELKA wyprawa" -
nowy układ klocków? Producent infonnuję iż, .,Nowa wersja . WIELKIEJ wyprawy" jest 
rozwiązaniem lepszym niż poprzednia, ponieważ posiada więcej dużych elementów, kosztem 
małych, dzięki czemu dzieci mogą wznosić jeszcze większe konstrukcje. Zmiany w zestawie 
wynikają z obserwacji użytkowników podczas zabawy i stanowi rozwiązanie zgłaszanych 
problemów, także ze zbyt dużą różnorodnością elementów, które potem trudno dopasować do 
siebie" 

2 . Dotyczy części 3. Komputer przenośny PC - typ 1 

3. 

Czy Zamawiający dopuści laptop bez możliwości montażu dodatkowego dysku M.2 I 2,5" SATA? 
wg naszej wiedzy nie ma laptopa spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego. 
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ODPOWIEDZI 

PYTANIE 1 

Po sprawdzeniu prezentowanych twierdzeń, poprzez przeszukanie zasobów internetowych, 
Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane w pytaniu przedmioty są dostępne. 



PYTANIE2 

Zamawiający modyfikując, w dniu 28 maja 2021 r. opis CZĘ$CI 3 przedmiotu zamówienia omyłkowo 
pominą/ ten aspekt. Wskazany przez wykonawcę element opisu ulega wykreśleniu z SWZ. 

PYTANIE 3 

Zamawiający nie oczekiwał ani nie oczekuje dostawy konkretnego projektora, tylko urządzenia , 
którego minimalne parametry odpowiadają opisowi zawartemu w SWZ. O ile więc wykonawca 
zaproponuje projektor ultrakrólkoogniskowy (niezalefoie jakiego producenta), spełniający powyższy 
warunek, zostanie on uznany przez zamawiającego. 

Urządzenia typu - podłoga interaktywna - o parametrach minimalnych zawartych w SWZ są dostępne 
na rynku. O ile urządzenie , które wskazał wykonawca w pytaniu, będzie spełniać minimalne 
wymagania opisane w SWZ, zostanie ono uznane przez zamawiającego. 

4. Zamawiający, działając na podstawie art. 286, ust 1 pkt 7 ustawy PZP, dokonuje zmiany treści 
SWZ. 

Opis zmiany - Załącznik nr 1 do SWZ 

CZĘŚĆ 4- SPRZĘT MULTIMEDIALNY 

I. ~....!9.fikacja fabrycznie nowej tablicy interak1Vwnej - 8 szt. 

PRZED ZMIANĄ: 

9 Funkcje tablicy Dedykowana do pracy z systemem operacyjnym Windows 10. Paski 
skrótów po obu stronach tablicy. Dołączone oprogramowanie w 
języku polskim pozwalające na realizację funkcji takich jak: rysowanie 
(m.in. za pomocą narzędzi typu: inteligentny pisak - z autokorektą 
rysowanego kształtu, magiczny pisak • zanikające napisy czy kreatywny 
pisak - rysowanie różnymi wzorami pisaka), wstawianie i zarządzanie 
obiektami (grafika, audio, video, Flash), wstawianie figur płaskich i 
przestrzennych (Grafika 2D i 3D), narzędzia matematyczne (linijka, 
eklerka, cyrkiel, kątomierz, wbudowany kalkulator, gotowe wzory i funkcje 
matematyczne), narzędzia fizyczne (fizyka mechaniczna, optyczna, 
elektryczna), równania chemiczne, rozpoznawanie pisma odręcznego 
w języku polskim, nagrywanie i odtwarzanie ruchów wykonywanych na 
tablicy, inteligentne wyszukiwanie, integralność z innymi programami 
(rysowanie, zaznaczanie, wstawianie komentarzy), tworzenie tabeli. 
Funkcja typu Easy Doc pozwalająca na wykorzystanie sprzętu do 
odczytywania obrazów pokazywanych np przed kamerką komputera lub 
wizualizerem i pokazania ich na tablicy. Oprogramowanie z biblioteką 
multimediów podzielonych tematycznie (Angielski, Biologia, Chemia, 
Historia, Fizyka, Geografia, Matematyka, Język rosyjski, Sztuka 
i projektowanie oraz Inne). Aplikacja umożliwlająca przeglądanie plików, 
wykonywanie w nich przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, zapis 
i odtwarzanie wykonanych plików, możliwość wydruku, eksport plików do 
formatu PDF. Z wykorzystaniem mikrofonu możliwość nagrywania głosu i 
zapisu nagrania jako plik audio. Aplikacja wraz ze sterownikami musi 
posiadać bezpłatne aktualizacje na stronie producenta 

10 Akcesoria Sterownik i oprogramowanie (na płycie CD), instrukcja obsługi w języku 
polskim, zestaw montażowy z uchwytem, kabel US_B o dlug_oścl 10 m, 3 
kolorowe pisaki - miękkie, wskaźnik teleskopowy z miękką koncówką 

PO ZMIANIE: 

g Funkcje tablicy Dedykowana do pracy z systemem operacyjnym Windows 10. Paski 
skrótów po obu stronach tablicy. Dołączone oprogramowanie w 
języku polskim pozwalające na realizację funkcji takich jak: rysowanie 
(m.in. za pomocą narzędzi t_yp~: inteligentny ~Isak '. z autokore~tą 
rysowanego kształtu, wstawianie , za~dzanie ob1ektam1 (grafika, ~ud,o, 
video, Flash), wstawianie figur płaskich I przestrzennych (_Grafika 2D 1 3D), 
narzędzia matematyczne (linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz, wbudowany 
kalkulator, gotowe wzory i funkcje matematyczne), na";ędzia fizyczne 
(fizyka mechaniczna, optyczna, elektryczna), równania chemiczne, 
rozpoznawanie pisma odręcz~e~o . 
w języku polskim, nagrywanie I odtwarzanie ruchów wykonywanych na 
tablicy, Inteligentne wyszukiwanie, l_ntegralność z innymi programami 
(rysowanie, zaznaczanie, wstawianie komentarzy), tworzenie tabeli. 
Funkcja typu Easy Doc pozwalająca na wykorzystanie sprzętu do 
odczytywania obrazów pokazywanych_ np przed kamerką_ kompu_te~ lub 
wizualizerem i pokazania ich na tabhcy. Oprogramowanie z b1bhoteką 
multimediów podzielonych tematycznie (Angielski, Biologia, Chemia, 
Historia, Fizyka, Geografia, Mat~ma~ka, Język rosyjski, Sztuka . 
i projektowanie oraz Inne). AphkacJa umożhwiaJąca przeglądania plików, 
wykonywanie w nich przygoto~anych ~1czeń Interaktywnych, zapis 
i odtwarzanie wykonanych phków, możliwość wydruku, eksport phków do 
formatu PDF. z wykorzystaniem mikrofonu możliwość nagrywania głosu i 
zapisu nagrania jako plik audio. Aplikacja wraz ze sterownikami musi 



posiadać bezpłatne aktualizacje na stronie producenta 

10 Akcesoria Sterownik I oprogramowanie (na płycie CD), instrukcja obsługi w języku 
polskim, zestaw montażowy z uchwytem, kabel USB o długości 10 m, 3 
kolorowe pisaki - miękkie 

5. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 6 maja 2021 r do godz. 9.00. 
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